představujeme
Umax U-Band P1 Pro

Hodinky s GPS
Sportovní chytré hodinky s přijímačem GPS
a se snímačem tepové frekvence nemusí
být drahé. Model Umax U-Band P1 Pro stojí
méně než 2 000 Kč. Ivan Heisler

T

yto hodinky fungují jako krokoměr, optický snímač měří tepovou
frekvenci a přijímač signálu satelitního polohovacího systému GPS dokáže
určit vaši polohu. Hodinky samozřejmě
ukazují čas a využít můžete rovněž stopky, časový odpočet a budík. Čtvercový
LCD displej má úhlopříčku 33 mm (1,3")
a jeho jas lze nastavit tak, aby byl dobře
čitelný i venku na slunci. Uživatel s méně
ostrým zrakem bude mít problémy s čtením příliš drobného písma, nejdůležitější
údaje jsou však dostatečně velké. Displej
je dotykový, a tak kromě trojice tlačítek
můžete hodinky ovládat také pomocí dotyků. Displej hodinek je standardně vypnutý, zapne se jen po stisku libovolného
tlačítka nebo (když tuto funkci zapnete)
poté, co zvednete zápěstí, abyste se na hodinky podívali.
Hodinky váží (i s řemínkem) jen 40 g
a nejsou ani příliš veliké. Pohodlný silikonový řemínek je široký 20 mm a má
standardní hodinářské osičky, takže jej

Mobilní aplikace
Zeroner Health
Pro je na rozdíl
od ovládacího
rozhraní hodinek
přeložena do
češtiny. Aplikace
zobrazuje grafy
a statistiky
měřených hodnot
a lze ji propojit se
službami Strava
a Google Fit.

proč koupit:



cena, jasný barevný displej,
+ nízká
výběr sportovních režimů

–

drobné písmo na displeji,
menu není v češtině

lze jednoduše vyměnit za jiný. Hodinky
jsou vodotěsné a lze je používat i při plavání a při vodních sportech, nejsou však
určeny na potápění. Hodinky mají plastové
tělo, ale jejich vzhled není laciný. Na výběr
je 12 různých motivů základní obrazovky
hodinek; většina z nich ukazuje čas (digitálně nebo pomocí klasického ciferníku
s ručičkami) a datum, počet kroků, odhad
množství spálených kalorií a stav baterie.
Na dalších obrazovkách lze sledovat denní grafy znázorňující průběh sledovaných
veličin (počet kroků a odhad vzdálenosti,
spálené kalorie a čas, který jste pohybem
strávili). V noci hodinky sledují kvalitu
vašeho spánku.
Vestavěná 250mAh baterie se dobíjí prostřednictvím speciální „kolébky“ s konektorem micro USB a po nabití vydrží
hodinky pracovat cca 7 dní.

Sportovní aktivity

V hodinkách je přednastaveno 17 sportovních aktivit od chůze přes badminton,
jógu, aerobik a bruslení až po plavání. Podle
toho, o který sport jde, se na displeji hodinek během cvičení ukazují odpovídající údaje, jako je např. aktuální čas, tepová
frekvence, uběhnutá vzdálenost, tempo
a rychlost pohybu. Při zahájení venkovních

Tyto cenově dostupné vodotěsné sportovní

hodinky jsou vybaveny dobře čitelným displejem,
modulem GPS a snímačem tepové frekvence.

parametry
cena: 1

990 Kč

Poskytl: Umax,

a. s.

web: www.umax.cz
Připojení: Bluetooth

4.2

Výbava: GPS,

akcelerometr, snímač
srdečního tepu, kompas

Displej: 1,3“ (33 mm), barevný dotykový
LCD, 240 × 240 b.
Baterie/výdrž: lithiumiontová

250 mAh /
cca 5–7 dní, GPS – až 8 hodin sledování

Odolnost: vodotěsnost
Rozměry: 49

(vhodné na plavání)

× 37 × 13,7 mm

Hmotnost: 40

g

aktivit se automaticky aktivuje modul GPS
a hodinky zaznamenávají trasu, kterou si
pak v aplikaci můžete zobrazit na mapě.
Na displeji hodinek i v aplikaci je možné
zobrazit podrobné statistiky o zaznamenaných aktivitách.
Při plavání hodinky počítají i parametr
SWOLF. Tento ukazatel efektivity plavání
je součtem času a počtu temp potřebných
k překonání jedné délky bazénu.

Notifikace z telefonu

Propojíte-li hodinky (prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth) s chytrým
telefonem, mohou vás v závislosti na nastavení upozorňovat vibracemi na příchozí
hovory a na doručené zprávy. Na displeji se
zobrazí číslo či jméno volajícího, případně začátek textu zprávy. Hovor lze pomocí hodinek odmítnout (ne však přijmout).
Kromě SMS mohou hodinky upozorňovat
i na doručené e-maily a na zprávy či upozornění z dalších aplikací (WhatsApp, kalendář apod.)
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